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طهران ــ صابر غل عنبري

ي الصحة 
ّ
العزيز: مع تمن املــواطــن  »أّيــهــا 

 
ّ
والـــســـعـــادة لـــكـــم، يــؤســفــنــا إعــامــكــم بـــأن

كورونا أصبح في موجته الرابعة ويبلغ 
الباد  فــي معظم مناطق  املصابني  فــعــدد  ذروتـــه. 
يتزايد بسرعة كبيرة. لذلك، ومن أجل الحفاظ على 
يوم  وأرواحــكــم وعــائــاتــكــم، ال تخرجوا  صّحتكم 
سيزده بدر )آخــر أيــام عطلة النوروز الــذي يخرج 
ــارج الــبــيــت،  ــ فــيــه اإليـــرانـــيـــون إلــــى املـــتـــنـــزهـــات( خـ
العائلية  الــزيــارات  بوا 

ّ
وتجن الــكــمــامــات،  وضــعــوا 

ــراس والــــعــــزاء واألمــــاكــــن املــكــتــظــة«.  وحـــفـــات األعــــ
إلى  الرسالة  بهذه  اإليرانية  الصحة  وزارة  بعثت 
يــوم من  أول  النقالة، في  اإليرانيني عبر هواتفهم 
الــشــهــر الــــجــــاري. رســـالـــة تــضــمــنــت إنــــــذارًا شــديــدًا 

بشأن بدء املوجة الرابعة للجائحة.
الرابعة  املــوجــة   

ّ
أن يبدو  الصحة،  وزارة  وبحسب 

أكثر خطورة من املوجات الثاث األَول.
فــي هـــذا الــســيــاق، قـــال نــائــب وزيـــر الــصــحــة، إيــرج 
 اإليــرانــيــني 

ّ
حـــريـــرجـــي، لــلــتــلــفــزيــون اإليــــرانــــي، إن

الذين لم يصابوا بكورونا من قبل سيكونون أكثر 
الرابعة،  موجته  فــي  بالفيروس  لإلصابة  عرضة 
أعــداد اإلصابات والوفيات بشكل  ارتفاع  متوقعًا 

كبير خال األسابيع املقبلة.
 
ّ
وبــحــســب بــيــانــات وزارة الــصــحــة اإليـــرانـــيـــة، فـــإن

ارتفاعًا، خال األسبوعني  الوفيات سجلت  أعــداد 
املائة، إذ كان  املاضيني، بنسبة أكثر من مائة في 
عــددهــا الــيــومــي فــي آخـــر يـــوم مــن الــعــام اإليــرانــي 
املاضي، أي في 20 مارس/آذار املاضي، 75 شخصًا، 
 الرقم وصل إلى 161 أول من أمس األحد. كما 

ّ
إاّل أن

 أعــداد اإلصابات سجلت ارتفاعًا بنحو 50 في 
ّ
أن

املــائــة، من 7 آالف و540 إلــى 11 ألفا و680 إصابة 
في الفترة نفسها.

ويعزو عضو اللجنة الوطنية ملكافحة كورونا في 
إيـــران، مسعود مــردانــي، فــي حديثه إلــى »العربي 
الــجــديــد«، سبب تفشي كــورونــا مــرة أخـــرى، وبــدء 
املــوجــة الــرابــعــة إلـــى »اإلهـــمـــال مــن قــبــل املــواطــنــني 
املــواطــنــني،  الــكــثــيــر مــن   

ّ
أن واملـــســـؤولـــني«، مضيفًا 

وبــعــد انــخــفــاض أعـــــداد االصــــابــــات خــــال الــفــتــرة 
 الجائحة 

ّ
 أن

ً
املاضية إلى حّد كبير: »تصوروا خطأ

ــهـــت وبـــــــات يــمــكــنــهــم مــــمــــارســــة حــيــاتــهــم  ــتـ ــــد انـ قـ
الطبيعية«.

ــة  ــعـ ــرابـ ــم الــــرئــــيــــس فــــي تـــفـــشـــي املــــوجــــة الـ ــهــ ــ
ّ
ــت واملــ

ــي إيـــــــران، هـــي احـــتـــفـــاالت »الــــنــــوروز«  لـــكـــورونـــا فـ
بدأت  التي  الجديدة  اإليرانية  السنة  رأس  وعطل 
يــوم 21 مـــارس/آذار املاضي. وبــدأت التحضيرات 
لاحتفال بالعيد قبل نحو شهر من حلوله، وقد 
الثاني من  العطلة نحو أسبوعني حتى  استمرت 
إبريل/نيسان الجاري. وخال هذه الفترة، اكتظت 
الــزيــارات  األســـواق والــشــوارع باملواطنني، وكثرت 

الــعــائــلــيــة والـــرحـــات الــداخــلــيــة خـــال األســبــوعــني 
املاضيني، أيام العطلة، ما أدى إلى تفشي كورونا، 
خصوصًا النسخة املتحورة الجديدة التي تعرف 
ــران بــــ »كـــورونـــا الــبــريــطــانــي« فـــي مختلف  ــ فـــي إيـ
املــدن واملحافظات اإليــرانــيــة. ويشير مــردانــي إلى 
ــا مـــن خـــال املــمــارســات   الـــشـــارع أهــمــل كـــورونـ

ّ
أن

قيودًا صارمة  السلطات  تفرض  لم  كما  الشعبية، 
ه عادي.

ّ
وتصوير الوضع على أن

وهنا يوجه مرداني اللوم إلى السلطات التنفيذية، 
كــــان وزيـــر  إذ  ــيــــة،  اإليــــرانــ الــصــحــة  ولـــيـــس وزارة 
الــصــحــة ســعــيــد نــمــكــي، قـــد دعــــا اإليـــرانـــيـــني قبل 
بـــدء الـــنـــوروز إلـــى عـــدم الــقــيــام بـــرحـــات وتجنب 
األمــر  بــه  العائلية، ووصــل  والــزيــارات  التجمعات 
ــزام بــهــذه الــتــوصــيــات.  ــتـ ــاء املــواطــنــني االلـ إلـــى رجــ
 البطء في التلقيح هو أحد أسباب 

ّ
ويرى مرداني أن

 ما استوردته باده 
ّ
تفشي الفيروس، مشيرًا إلى أن

من لقاحات من الصني وروسيا والهند ال يغطي 
سوى واحد في املائة من عدد سكانها البالغ نحو 
 طـــهـــران قـــد حــظــرت 

ّ
85 مــلــيــون نــســمــة، عــلــمــًا بــــأن

اســتــيــراد الــلــقــاحــات الــغــربــيــة مــثــل لــقــاح »فــايــزر« 
وتعمل على إنتاج عدة لقاحات تخضع للمرحلة 
البشر. ويقول مرداني  االختبار على  األخيرة من 

ها ستكون جاهزة قريبًا.
ّ
»العربي الجديد« إن لـ

السلطات  تتخذ  لم  الرابعة،  املوجة  وفــي مواجهة 
اإليرانية أّي تدابير وقيود على املستوى الوطني، 

ــراء«  ــمــ ــحــ ــيــــود فــــي املـــــــدن »الــ ـــرض قــ ــ ــنـــت فـ ــلـ بــــل أعـ
و»الــبــرتــقــالــيــة« مــثــل حــظــر الــدخــول إلــيــهــا وحظر 
التنقل فيها من العاشرة مساء حتى الرابعة فجرًا، 
املناطق  هــذه  فــي  القيود  بتشديد  توقعات  وســط 
خال األيــام املقبلة. وقــال مرداني، في حديثه إلى 
 احــتــواء كــورونــا فــي الباد 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن

ــرورة مـــراعـــاة اإلرشـــــــادات الــصــحــيــة،  ــ يــتــطــلــب »ضــ
والتباعد  البيت  خـــارج  بالكمامات  االلــتــزام  مثل 
االجتماعي وتجنب الرحات والتجمعات البشرية 
والــتــعــاون الــشــعــبــي، واتـــخـــاذ اإلجــــــراءات الــجــادة 

لتلقيح جميع املواطنني ضد الفيروس«.

مجتمع
توفي 26 شخصًا جــراء غــرق عــّبــارة فــي بنغادش كانت تنقل نحو خمسني راكــبــًا يــوم األحـــد، إثر 
وأفــاد  نــاجــني محتملني.  عــن  البحث مستمرة  عمليات  فيما  الــبــاد  وســط  آخــر  بمركب  اصطدامها 
كــانــت تنقل ركــابــًا مــغــادريــن بعدما أعلنت  إذ  الــعــبــارة غــرقــت فــي نهر شيتاالكسيا،   

ّ
أن مــســؤولــون 

الحكومة إغاقًا لسبعة أيام في الباد، اعتبارًا من أمس االثنني ملكافحة فيروس كورونا. وقال قائد 
اإلنــقــاذ. ويعتمد  الحادث عرقلت جهود   عاصفة قوية هبت بعد 

ّ
إن املحلية، ديباك ساها،  الشرطة 

)فرانس برس( مايني األشخاص على العّبارات في تنقاتهم.   

كشف الرئيس الجزائري، عبد املجيد تبون، عن إلغاء مسودة القانون املتعلقة بسحب الجنسية 
من الناشطني املقيمني في الخارج، والذين يثبت تورطهم في أنشطة تهدد أمن الدولة. وقال تبون 
ه أسيء فهمه. وُيفهم من التفسيرات التي قدمها تبون حول سحب مشروع 

ّ
 املشروع توقف ألن

ّ
إن

 »هناك طرقًا 
ّ
ه شدد على أن

ّ
 طرحه كان خطوة متسرعة، وال تخدم مصالح الجزائر، لكن

ّ
القانون أن

هم القانون عند طرحه كــرّد فعل على معارضني يطالبون 
ُ
الــدولــة«. وف أخــرى ندافع بها عن أمــن 

)العربي الجديد( بانفصال منطقة القبائل ذات الغالبية من السكان األمازيغ.  

الجزائر: إلغاء مشروع قانون سحب الجنسيةبنغالدش: مصرع 26 شخصًا جراء غرق عبّارة

أعلنت وزارة الصحة اإليرانية أّن عددًا من المناطق 
كبيرًا  تفشيًا  تشهد  التي  أي  »حمراء«،  المصنفة 
في أعداد اإلصابات بكورونا، عرفت ارتفاعًا بنسبة 
500 في المائة، إذ كان عدد هذه المناطق في 
آخر أيام السنة اإليرانية الماضية، أي يوم 20 مارس/

إلى  لكنّها وصلت  9 أقضية فقط،  الماضي،  آذار 
47 قضاًء أول من أمس األحد.

47 قضاًء أحمر

قد عشرات 
ُ
لقي أكثر من 97 شخصًا حتفهم، وف

بسبب سيول وفيضانات وانــهــيــارات أرضــّيــة في 
إنــدونــيــســيــا، وتــيــمــور الــشــرقــّيــة املـــجـــاورة، مــا دفــع 
باآلالف إلى البحث عن مالذ في مراكز االستقبال. 
ــار الـــغـــزيـــرة إلــــى فــيــضــان ســـدود  ــطـ كــمــا أّدت األمـ
ــات مــيــاه اجــتــاحــت آالف املـــنـــازل فـــي وقــت  ــزانـ وخـ
يسعى فيه عمال اإلغاثة إلى مساعدة املتضررين.

وذكر املتحّدث باسم وكالة إدارة الكوارث، راديتيا 
 وفـــقـــدان الــعــشــرات، 

ً
ــه »ثــمــة 97 قــتــيــال ــ

ّ
جـــاتـــي، أن

حتى الساعة« في حني، توفي ما ال يقل عن 21 
الــشــرقــّيــة، بحسب مصدر  تــيــمــور  فــي  شخصًا 
ــر لــعــمــلــيــات الــبــحــث  ــبـ ــا الـــتـــحـــدي األكـ ــمـــي. أمــ رسـ
ــطــقــس الـــــــرديء. وأوضــــح  فــيــتــمــثــل بـــالـــوحـــول وال
مدير وكالة إدارة الكوارث في فلوريس الشرقية، 

الذين جرى  أّن »األشخاص  ألفونس هادا بيثان، 
إجـــالؤهـــم مــبــعــثــرون فــي أمــاكــن عـــدة، وكثيرين 
منهم يحتاجون إلى أدوية وأغذية وأغطية« الفتًا 
إلى أّن »كثيرًا من األشخاص ما زالوا مطمورين، 

ولألسف نجهل عددهم«.
املسافة  الواقعة في منتصف  ليمباتا  وفي جزيرة 
من  أجــزاء  ُجرفت  وتيمور،  فلوريس  بني  الفاصلة 

بعض البلدات الواقعة على مرتفعات، نحو الساحل 
بسبب انـــزالقـــات الــتــربــة. وأظـــهـــرت مــشــاهــد أبــنــاء 
الــوحــول حــفــاة إلجـــالء ضحايا  يــدخــلــون  املنطقة 
على حّماالت. وغالبًا ما تشهد إندونيسيا وفيات 
جراء انهيارات أرضية وفيضانات، خصوصًا في 

موسم األمطار.
)فرانس برس(
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ويلجأ تجار املخدرات إلى استغالل الالجئني 
األفارقة في عمليات التهريب من اليمن إلى 
لــعــدم إمــكــانــيــة التشكيك  الــســعــوديــة، نــظــرًا 
على  سيرًا  املحافظات  اجتيازهم  أثــنــاء  بهم 
األقـــــــدام فـــي الـــغـــالـــب، بــحــثــا عـــن فــــرص عمل 
في  الداخلية  وزارة  وقالت  الخليج.  دول  في 
 عمليات الضبط خالل أغسطس/ 

ّ
صنعاء، إن

املاضيني،  األول  تشرين  أكتوبر/  وحتى  آب 
أســفــرت عــن اعــتــقــال أكــثــر مــن 500 متهم من 
ــئــــات مــن   عــــن املــ

ً
ــال جــنــســيــات أجـــنـــبـــيـــة، فـــضـ

الجنسية اليمنية.
ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزارة  بــــاســــم  ــاطــــق  ــنــ الــ ــول  ــ ــقـ ــ ويـ
)الخاضعة للحوثيني( عبد الخالق العجري، 
تــقــف وراء عملية  الــتــي  إن »الــســعــوديــة هــي 
الترويج الكبيرة، وأن النظام السعودي أفرج 
أراضــيــه،  على  يمني  3000 سجني  نحو  عــن 
شرط العمل في تجارة املخدرات في اليمن«.

»الــعــربــي الــجــديــد« الــحــصــول  ولـــم يــتــســن لـــ
عــلــى تعليق مــن الــســلــطــات الــســعــوديــة ردًا 
املوالية  الحكومة  لكن  االتهامات.  تلك  على 
للرياض تعلن بني الحني واآلخر عن ضبط 
املــخــدرات فــي مناطقها، وتقول  كميات مــن 

إنها كانت في طريقها إلى الحوثيني.
وفـــــي مــنــتــصــف نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الــثــانــي 
املاضي، أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية 

الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، عــــن إحـــبـــاط 
محاولة تهريب 730 كيلوغراما من املخدرات 
قبالة  بعد ضبط سفينة  البحر،  عبر  قــادمــة 
سواحل املهرة، على متنها 6 بحارة إيرانيني 
وبـــاكـــســـتـــانـــي، بــعــد ســلــســلــة مـــن الــعــمــلــيــات 

املماثلة في محافظتي مأرب والجوف.

إفالت من العقاب
عقوبة  تنفيذ  على  اليمني  الــقــانــون  ويــنــص 
اإلعــدام بحق املــدان بتهمة تهريب املخدرات 
تــصــنــيــعــهــا،  فــــي  املـــشـــاركـــة  أو  أو زراعـــتـــهـــا 
ــراوح مــا بــني 15 و25 عــامــا،  والــســجــن ملـــدة تــ
أو ترويج  أو نقل  بــحــيــازة  إدانــتــه  ملــن تثبت 
أي مـــــواد مــــخــــدرة. ويـــقـــول مـــصـــدر قــضــائــي 
»العربي الجديد«، إن السلطات األمنية في  لـ
تفرج  الشرعية  للحكومة  الخاضعة  املناطق 
عــن العشرات مــن تجار املــخــدرات الــذيــن يتم 
ضبط كميات صغيرة معهم، في وقت ما زال 
عدد كبير منهم في السجون، من دون صدور 
أي أحكام بحقهم. ويذكر املصدر، الذي طلب 
عدم الكشف عن هويته العتبارات أمنية، أن 
هناك خوفا لدى القضاة ومسؤولي النيابات 
من إصدار أحكام ضد تجار املخدرات، لعدم 
وجود سلطة حقيقية للدولة تقوم بحمايتهم 
من ردود فعل عصابات التهريب، وخصوصا 

زكريا الكمالي

تـــحـــّول الــيــمــن إلـــى ســـوق مفتوح 
النزاع  بدء  منذ  املخّدرات  لتجارة 
في عــام 2015 )بــني قــوات حكومة 
ــادي املــعــتــرف  الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هــ
بــهــا دولـــيـــا يــعــاونــهــا الــتــحــالــف الــســعــودي 
ــاراتــــي، والـــقـــوات الــتــي تــقــودهــا حــركــة  - اإلمــ
أنــصــار الــلــه ـ الــحــوثــيــني(. وشــهــدت األشــهــر 
ــارًا غــيــر مــســبــوق فــي عمليات  ــ املــاضــيــة ازدهـ
ــاطـــق ســيــطــرة  ــنـ ــريـــب املـــمـــنـــوعـــات فــــي مـ ــهـ تـ
يكاد  استثناء. وال  الفصائل من دون  جميع 
يــوم من دون عمليات تهريب وضبط  يخلو 
للمخدرات التي تأتي غالبا عن طريق البحر 
مــرورًا باليمن وصــواًل إلــى دول الخليج، من 
خالل نافذين وأمراء حرب يستخدمون اليمن 
كــمــحــطــة لــلــتــصــديــر نــحــو الــســعــوديــة بشكل 
خاص. ونظرًا لقربها من الحدود السعودية، 
عّد محافظة صعدة، معقل الحوثيني، إحدى 

ُ
ت

أبـــــرز املـــــدن الــيــمــنــيــة فـــي تـــجـــارة املــــخــــدرات، 
باإلضافة إلى شهرتها كأرض خصبة لزراعة 

الحشيش منذ عقود.
املــخــدرات  وتــجــارة  تهريب  عمليات  وتتخذ 
الحوثيون  ُيحمل  وقــت  ففي  سياسيا؛  ُبــعــدًا 
الــتــحــالــف الــســعــودي - اإلمـــاراتـــي مسؤولية 
املسيطر على  باملخدرات كونه  اليمن  إغــراق 
كــافــة املــنــافــذ الــبــريــة والــبــحــريــة مــنــذ أواخـــر 
املعترف  الحكومة  تقول   ،2015 آذار  مــارس/ 
بها دوليا إن غالبية الشحنات املضبوطة في 
مناطقها كانت تتجه إلى مناطق الحوثيني 
التجارة كمصدر  هــذه  على  يعتمدون  الذين 

لإلثراء وتمويل حروبهم.
تصاعدًا  املــخــدرات  ترويج  عملّية  وشهدت 
الفــتــا مــنــذ مطلع الــعــام 2020 وحــتــى شهر 
كـــانـــت  فـــبـــعـــدمـــا  املــــــاضــــــي.  آذار  مــــــــــارس/ 
األمنية،  السلطات  عــن  الــصــادرة  الــبــيــانــات 
والــتــي تــتــحــدث عــن ضــبــط كــمــيــات تقتصر 
الحديث  بــات  الكيلوغرامات،  عــشــرات  على 
كانون  يناير/  ومنذ  باألطنان.  كميات  عن 
الــثــانــي املـــاضـــي، كــانــت الــكــمــيــات الشهرية 
ــنـــان  املـــضـــبـــوطـــة تــــــــراوح مــــا بــــني 4 و5 أطـ
مــــن املـــــخـــــدرات، لــتــحــقــق قـــفـــزة كـــبـــيـــرة بــني 
األول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  وأكــ آب  أغـــســـطـــس/ 
املـــاضـــيـــني، أي إلــــى أكــثــر مـــن 17 طــنــا، كما 
للمخدرات  العامة  اإلدارة  في  مصدر  يقول 

»العربي الجديد«. في صنعاء لـ
الـــكـــمـــيـــات  ــلــــى رأس  عــ ــــي  ــأتـ ــ تـ أنـــــــه  يـــضـــيـــف 
املضبوطة مادة الحشيش )باألطنان(، فيما 
تــتــنــوع بــاقــي املـــــواد املــــخــــدرة، الــتــي تضبط 
من  السلطات  وتمكنت  منها.  كــيــلــوغــرامــات 
امليثامفيتامينات،  مخّدر  من  كميات  ضبط 
وكميات من مادة الهيرويني، وهما من أغلى 
أنــــــواع املــــخــــدرات بـــاملـــقـــارنـــة مـــع الــحــشــيــش. 

مخدرات 
في اليمن

تجارة رابحة 
تستهدف 

الشباب 
المرهق

خالل السنوات الماضية، وتحديدًا منذ بدء الحرب، تنشط 
طرفا  يحّمل  وقت  في  اليمن،  في  المخدرات  تجارة 
المخدرات  وتلقى  المسؤولية.  اآلخر،  أحدهما  النزاع، 

إقباًال من الشباب المرهقين من الحرب والبطالة

يبدي خبراء تخوفهم 
من عدم إتالف كميات 

المخدرات المضبوطة أو 
إعادة بيعها

العقاقير الطبية بدأت 
تلقى رواجًا كبيرًا في 

أوساط الشباب نظرًا 
للضغوط النفسية

1819
مجتمع

أن عددًا من القضاة تلقوا تهديدات مباشرة 
بالقتل في حال أصدروا أحكاما ضدهم.

وكما يفلت تجار املخدرات من العقاب، يبدي 
خـــبـــراء تــخــوفــهــم مـــن عــــدم إتـــــالف الــكــمــيــات 
املـــضـــبـــوطـــة أو إعـــــــادة بــيــعــهــا، وخــصــوصــا 
ــام الــتــي يتم اإلعـــالن عــن ضبطها ال  أن األرقــ
تتطابق مع تلك التي تتلفها النيابة العامة 

وتنشرها وسائل اإلعالم الرسمية. 

سوق رائجة
ـــل الــيــمــن منطقة عــبــور لــتــجــارة املــخــدرات 

ّ
ظ

على  السعودية،  الخليج، وتحديدًا  دول  إلى 

امتداد العقود املاضية. ونظرًا النعدام القدرة 
بقيت  الفقير،  اليمني  املجتمع  في  الشرائية 
مــواد مخدرة  التي تحتوي على  القات  نبتة 
أيـــضـــا، وفــقــا ملــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، أمـــرًا 

أساسيا بالنسبة لليمنيني.
ــنــــوات الـــخـــمـــس املـــاضـــيـــة مــن  وخـــــــالل الــــســ
الــحــرب، ومـــع تــشــديــد الــســعــوديــة قبضتها 
عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي، لــم تــعــد الــطــريــق 
سالكا أمام شبكات التهريب من محافظتي 
صــعــدة وحــجــة نــحــو األراضـــــي الــســعــوديــة 
كما كان في السابق، رغم تأكيدات مصادر 
مــحــلــيــة أن هــنــاك تــســهــيــالت مـــن الــجــانــبــني 
الــشــحــنــات، وخصوصا  تــمــريــر  عــلــى  تعمل 

الكوكايني والهيرويني.
ونظرا لعدم قدرة اليمنيني على شراء املواد 
املـــخـــدرة مــن الــكــوكــايــني والــهــيــرويــني، تؤكد 
»العربي الجديد«، أن غالبية  مصادر أمنية لـ
املــواد املخدرة التي تتفشى بشكل واسع في 
أوساط الشباب اليمني هي الحشيش ومادة 
عقاقير طبية مخدرة  عن   

ً
الكبتاغون، فضال

يتم تهريبها وتسميتها في أوساط املدمنني 
بـــأســـمـــاء مـــبـــتـــكـــرة، مـــثـــل »أوبــــــامــــــا« و»حــــب 

الشباب« و»القرامط«.
وبحسب مصادر طبية، فإن العقاقير الطبية 
بدأت تلقى رواجــا كبيرًا في أوســاط الشباب 
ــتــــي خــلــقــتــهــا  نــــظــــرًا لـــلـــضـــغـــوط الـــنـــفـــســـيـــة الــ
الــحــرب، مــا رفــع سعر الشريط الــواحــد منها 
واملؤلف من 10 حّبات فقط، من 120 ريااًل إلى 

6 دوالرات(.  )نــحــو  ريـــال يمني  آالف   4 نحو 
ويــقــول أمــجــد الــشــرعــبــي، وهـــو صــيــدلــي في 
غالبية  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تعز،  مدينة 
الــصــيــدلــيــات تــوقــفــت عــن بــيــع تــلــك العقاقير 
ــا، ويــــتــــعــــرض أصــــحــــاب  ــهــ ــرًا لــــخــــطــــورتــ ــ ــظـ ــ نـ
ــهـــديـــدات بـــقـــوة الــســالح  الــصــيــدلــيــات إلــــى تـ
لبيعها من دون وصفة طبية، ويشير إلى أن 
وأمفيتامني،  ديازيبام  العقاقير، وخصوصا 
تــشــكــل خـــطـــورة كــبــيــرة عــلــى الــشــبــاب، نــظــرًا 
مدمن  إلــى  متعاطيها  تحويل  على  لقدرتها 
في وقت قياسي خالفا للحشيش، كما تؤدي 

إلى تدمير خاليا الجهاز العصبي.
أمـــا الــحــشــيــش، فـــال يــمــكــن الــحــصــول عليه 
ــقـــول  بـــســـهـــولـــة نــــظــــرًا الرتـــــفـــــاع ســــعــــره. وتـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن ســعــر  ـــ مــــصــــادر لــ
الكيلوغرام الواحد من الحشيش في اليمن 
يقدر بنحو 400 ألف ريال يمني )نحو 500 
ْمن الكيلوغرام 

ُ
دوالر أميركي(، فيما ُيباع ث

مــن األصــنــاف الرفيعة بنحو 70 ألــف ريــال 
يمني )نحو 279 دوالرًا(.

ودفع االنتشار الكبير للمخدرات في البالد 
السلطات الرسمية إلى تكثيف الرقابة، وإن 
كـــانـــت تــشــكــو مـــن ضــعــف فـــي اإلمــكــانــيــات. 
في  املـــخـــدرات  إدارة مكافحة  مــديــر  ويــقــول 
مــديــنــة تــعــز اليمنية فـــؤاد مــهــيــوب: »هــنــاك 
لكننا  مستمر،  بشكل  تــتــم  ضــبــط  عمليات 
نــعــمــل ضــمــن إمــكــانــيــات بــســيــطــة لــلــغــايــة«، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــكــمــيــات  ويـــقـــول لـــ

املــضــبــوطــة واملـــعـــلـــن عــنــهــا فــقــط فـــي كــافــة 
الـــجـــاري، تشير  الــعــام  املـــدن اليمنية خـــالل 
إلى أن الوضع قد أصبح في مرحلة الخطر 
أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى. وفـــي وقـــت كشف 
أن غــالــبــيــة األصـــنـــاف املـــخـــدرة املــضــبــوطــة 
ــــط«  ــرامـ ــ ــقـ ــ ــــي »الـــحـــشـــيـــش الـــطـــيـــنـــة« و»الـ هـ
الفئة  أن  إلى  و»الكبتاغون«، يشير مهيوب 
العمرية املستهدفة من قبل تجار املخدرات 
تــشــمــل  ــا، وقــــــد  ــ ــامـ ــ عـ بـــــني 18 و30  ــا  ــ مـ ــــي   هـ

تالميذ املدارس.

المملكة العربية السعودية
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المملكة العربية السعودية

تحقيق

غزة ــ أمجد ياغي

تــحــّولــت الــشــابــة أمــيــرة حـــازم أبـــو كميل 
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر 17 عــامــا الـــيـــوم، إلــى 
ــلـــت والـــدتـــهـــا  ــقـ ــتـ ــزل بـــعـــدمـــا اعـ ــنــ ربــــــة مــ
عــنــدمــا كـــانـــت إلــــى جــانــبــهــا، فـــي خــالل 
زيارتهما منزل العائلة في مدينة حيفا 
املــحــتــلــة، لــتــوصــي األم لــحــظــة االعــتــقــال 
طــفــلــتــهــا الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر حــيــنــهــا 11 
عــامــا بــأخــيــهــا الــرضــيــع أحــمــد الــــذي لم 
يــكــن يــتــجــاوز ثــمــانــيــة أشـــهـــر. والـــوالـــدة 
ــا فــراس  ــ املعتقلة تــعــســفــا، تــركــت أوالدهـ
)13 عاما( وفارس )12 عاما( وهو األكثر 
عــامــا( وملك   11( تعلقا بوالدته وأمــيــرة 
)9 أعــــوام( ودالــيــا )6 أعــــوام( ونــاديــن )3 
ــد. ومــع  ــمـ أعـــــــوام( وطــفــلــهــا الـــرضـــيـــع أحـ
سنوات االعتقال تغيرت حياة األسرة، إذ 
دخــل فــارس الجامعة وهــو الــيــوم طالب 
فــي قــســم املــحــاســبــة وإدارة األعـــمـــال في 
الجامعة اإلسالمية في غزة، بينما يعمل 

فارس في محل لأللبسة.
وعــــن لــحــظــات اعـــتـــقـــال والـــدتـــهـــا، تخبر 
أمـــيـــرة الــتــي ال تــخــفــي شــعــورهــا بضيق 
كبير، »كنت أحمل شقيقي أحمد، لتخطر 
أفــكــار كــثــيــرة عــن مستقبلنا في  بــرأســي 
 شقيقي في 

ّ
ظل غياب أّمنا، خصوصا أن

نا عائلة كبيرة 
ّ
حاجة إليها، إضافة إلى أن

مؤلفة من سبعة أشقاء«. تضيف: »لم أكن 
التعامل مــع أحــمــد، كنت أستشير  أعــرف 
برد   عندما يصيبه 

ً
بــأمــوره. مثال جدتي 

أو مغص في املعدة كانت جدتي ترشدني 
إلـــى كيفية إعــــداد الــحــلــيــب لــه مــع بعض 
ــيـــدة، لــتــخــفــف عــنــه بعض  ــفـ ــاب املـ األعــــشــ
ــم، ومـــع الـــوقـــت أصــبــحــت عــلــى درايـــة  ــ األلـ
بطرق التعامل مع األطفال«. وتكمل أميرة 
رحلة األمومة املبكرة، فبعد 17 يوما من 
اعتقال والدتها، تلقت العائلة اتصااًل من 
األم طلبت فــيــه مــن أمــيــرة الــحــرص على 
ها لم 

ّ
العائلة ومساندة أفرادها، مؤكدة أن

تعد تلك الطفلة الصغيرة، فهي أصبحت 
العائلة بأكملها. وبعد  مسؤولة عن تلك 
االتصال األول، تلقت العائلة ثاني اتصال 
بــعــدهــا بــأربــعــة أشـــهـــر، لــتــغــيــب األم عن 
التنقالت  العائلة قرابة 29 شهرًا، نتيجة 
الــســجــون قــبــل أن تستقر فــي سجن  بــني 
دامــون بمدينة حيفا املحتلة. وبعد هذه 
الــفــتــرة أصــبــح الـــتـــواصـــل عــبــر املــحــامــني 

العرب في الداخل الفلسطيني.
ــو كــمــيــل )48  ــازم أبـ مـــن جــهــتــه، يــخــبــر حــ
 طفلته 

ّ
عــامــا( زوج األســيــرة نــســريــن، أن

ــرة تـــحـــولـــت إلـــــى ربـــــة مـــنـــزل تــشــبــه  ــيــ أمــ
الدراسي  للعام  تتحضر  وهــي  والدتها، 
الدارسة في فترة  إنجاز  املقبل وتحاول 
الصيف من أجل قضاء وقت مع والدتها 
بعد اإلفراج عنها. ووصف الوالد طفلته 
»األم الذكية التي ال تختلف عن  الكبرى بـ
ها ُحرمت من الطفولة 

ّ
أمها، خصوصا أن

بصورة مباشرة لرفضها ترك أشقائها 
من دون رعاية«.

 نــســريــن 
ّ
ــشــــوق، فـــــإن ــلـــى الـــرغـــم مـــن الــ وعـ

رفـــضـــت زيـــــــارة أطـــفـــالـــهـــا لـــهـــا فــــي داخــــل 
اإلجــــــــــــــراءات   

ّ
أن إلــــــــى  نـــــظـــــرًا  الـــــســـــجـــــن، 

اإلســـرائـــيـــلـــيـــة تــــفــــرض عــلــيــهــا فــــي حـــال 
الــزيــارة التنقل مــن مدينة حيفا إلــى بئر 
السبع في الجنوب، إضافة إلى رفض األم 
فكرة مشاهدة أطفالها لها مكّبلة اليدين 
أن تتمكن مــن ملسهم أو ضمهم  مــن دون 
إلــــى حــضــنــهــا بــســبــب الـــزجـــاج الــفــاصــل. 

فتفهمت أميرة رغبة أمها في وقت الحق، 
وتــحــّولــت إلـــى رعــايــة الــعــائــلــة بمساعدة 
 عــيــد األم، تخبر 

ّ
جــدتــهــا. وعــنــدمــا يــحــل

ــهــم يــشــتــرون الــهــدايــا لوالدتهم، 
ّ
أمــيــرة أن

ثّم يحتفظون بها فوق الخزانة لتقديمها 
 األم كانت 

ّ
لها بعد اإلفراج عنها. ُيذكر أن

قد ُسجنت قبل ثالثة أيام من عيد ميالد 
ابــنــتــهــا نــاديــن الــثــالــث، فــوعــدتــهــا بجلب 
الـــهـــدايـــا لـــهـــا. ومــــذ ذاك الـــحـــني امــتــنــعــت 
بـــأّي عيد  االحــتــفــال  عــن  بأكملها  العائلة 
ميالد حتى إطالق سراح الوالدة. وتكمل 
ه قبل عام، كان زفاف ابن 

ّ
أميرة بغصة، أن

الــعــائــلــة حينها  رفــعــت  وقـــد  األول،  عمها 
صــــورة األســـيـــرة األم، لــتــبــقــى مــوثــقــة في 
شــريــط الــفــيــديــو. ويــتــكــرر األلـــم فــي فترة 
ــاد، خـــصـــوصـــا فــــي شـــهـــر رمـــضـــان  ــ ــيـ ــ األعـ
ــــول مــــوائــــد اإلفـــطـــار  إذ يــكــبــر الـــحـــنـــني حـ
ــد. والـــيـــوم  ــيـ ــعـ والــــســــحــــور وفـــــي خـــــالل الـ
تتمنى أميرة أن يكون شهر رمضان املقبل 
الحلقة األخيرة من مسلسل املعاناة، قبل 
اإلفــراج عن والدتها كما هو مقرر في 17 
أكتوبر/ تشرين األول من هذا العام. وعند 

عــودتــهــا، ســتــجــد األم ابــنــتــهــا الــصــغــيــرة 
وقـــد تــحــّولــت إلـــى طــاهــيــة مـــاهـــرة تجيد 
الــطــبــخ والــعــجــن وإعـــــداد الــخــبــز املــنــزلــي 
تــعــّده هي.  كــانــت  الــتــي  بالطريقة نفسها 
أميرة من والدتها  في آخر اتصال تلقته 
في الرابع من مــارس / آذار املاضي، كان 
وإذ  تقول.  ما  بحسب  مشّوقا«  »الحديث 
هــي تجهل مــوعــد االتـــصـــال الــتــالــي، فقد 
حتى  بمقاساتها  تــزويــدهــا  منها  طلبت 
تحضر لــهــا ثــيــابــا مــالئــمــة تــرتــديــهــا فــور 
إطالق سراحها. كذلك طلبت منها تجهيز 
املــنــزل لتعود إلــى مكانها األســاســي بني 
 األيام الجميلة ما 

ّ
أوالدها، ووعدتها بأن

قبل االعتقال سوف تعود.
وعن رحتلها مع »األمومة«، تقول أميرة 
تفاصيل  عــشــُت  »الــتــربــيــة صـــعـــبـــة...   

ّ
إن

التربية  بنصائح  أستعني  كنت  كثيرة، 
ــج يــــوتــــيــــوب، خـــصـــوصـــا فــي  ــ ــرامـ ــ ــن بـ ــ مـ
مرحلة تربية أخي الرضيع أحمد«، الفتة 
ــه »ال يــعــرف والــدتــه إال مــن خــالل  ـ

ّ
إلـــى أن

»املشاغب الذي   إّيــاه بـ
ً
الــصــور«، واصــفــة

يخبر األطفال عن سجن والدته«.

أميرة أصبحت »أمًا بديلة« 
بعد أسر والدتها

تنتظر إطالق سراح أمها بعد أشهر )محمد الحجار(

مسؤولة عن إخوتها منذ اعتقال والدتها )محمد الحجار(

حوثيون يتلفون كمية من المخدرات في صنعاء عام 2019 )محمد حويس/فرانس برس(
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طنًا من المخدرات ضبطت بين أغسطس 
وأكتوبر الماضيين، بحسب مصدر باإلدارة 

العامة للمخدرات في صنعاء

تقبع األسيرة نسرين أبو 
كميل، والدة أميرة، في 
سجون االحتالل، بعدما 

لُفقت لها تهمة 
تصوير مناطق حساسة 

في خالل زيارتها ألسرتها 
في مدينة حيفا

تتكرر مطالبة الجسم 
الطبي في المغرب، وزارة 

الصحة، بالحصول على 
اإلجازات السنوية بعد 
ٍ صعب، اضطروا  عام

خالله إلى أن يكونوا 
في الصفوف األمامية 

لمواجهة كورونا، وذلك 
بعدما تغلب عليهم 

التعب واإلرهاق

أطباء المغرب محرومون من العطل
الطواقم الطبية ظلت 

تعمل طيلة فترة تفشي 
الجائحة وأدت واجبها

عدد كبير من األطباء لم 
يستفد بعد من عطله، ما 

يؤثر سلبًا على صحته

الرباط ــ عادل نجدي

 تفشي جائحة 
ّ

»بعد عام من املعاناة في ظل
كورونا، وما ترتب عليها من أخطار وعواقب 
مــن جـــراء الــضــغــوط النفسية واالجــتــمــاعــيــة 
حرم من االستفادة من اإلجازات 

ُ
والصحية، ن

الطبيب  السنوية والــرخــص«. هــذا ما يقوله 
أحمد عن معاناة الجسم الطبي والتمريضي 
في املغرب، الذين اضطروا إلى العمل ساعات 
الــوبــاء، وذلــك بعدما  إضافية في ظل تفشي 
لـــم يــتــمــكــن املـــئـــات مــنــهــم مـــن االســـتـــفـــادة من 

اإلجازات السنوية.
لـ »العربي الجديد »: »األمر  يضيف أحمد، 
حال  عــن  يختلف  ال  وحــالــي  نفسيا،  منهك 
ــنــا 

ّ
ــــر وكــأن جــمــيــع زمـــالئـــي. ويـــبـــدو لـــي األمـ

نعيش في سجن مفتوح. قبل الجائحة، كان 
يمكن التنفيس عن ضغط العمل من خالل 
الــخــروج ورؤيـــة األصــدقــاء واألهـــل فــي أيــام 
الــعــطــل. لــكــن الــيــوم، ورغـــم انــخــفــاض أعـــداد 
اإلصــابــات، نحرم من االستفادة من الُعطل 

الـــذي يــضــاعــف معاناتنا«.  ــر  اإلداريـــــة، األمـ
وكان يفترض أن يحصل األطباء واملمرضون 
على عطلة للراحة فــي ظــل كــل مــا عــانــوه من 
ضغط نفسي وإجهاد، إال أن ذلك لم يتحقق. 
وقــبــل أيــــام، حـــذر هـــؤالء مــن »تــدهــور أحـــوال 
العاملني في القطاع الصحي النفسية نتيجة 
الصحة  وزير  مهنيا«، مطالبني  الستنزافهم 
خالد آيت الطالب بالسماح لهم باالستفادة 

من عطلهم السنوية.
فـــي هــــذا اإلطــــــار، أعــلــنــت الــنــقــابــة الــوطــنــيــة 
لــلــصــحــة الــعــمــومــيــة الــتــابــعــة لــلــفــيــدرالــيــة 
الديمقراطية في الرباط، سال القنيطرة، عن 
التي يشكلها  الخانقة  األزمــة  قلقها بسبب 
الــصــحــة فــي تعليق  الــيــوم اســتــمــرار وزارة 
ــة، وحــرمــان األطــر الصحية  الرخص اإلداريـ
بكل فئاتها من االستفادة من عطلها ألكثر 

من سنة.
القطاع  فــي  العاملني  فــإن  النقابة،  وبحسب 
الــصــحــي ُيــســتــنــزفــون مــهــنــيــا ونــفــســيــا، وقــد 
بالفيروس وتوفي بعضهم.  أصيب كثيرون 

كــمــا أن عــــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى الـــحـــصـــول على 
عــطــل يــربــكــهــم، خــصــوصــا فــي فــتــرات العطل 
املــدرســيــة، إذ يضطرون إلــى رعــايــة أطفالهم 
طــــوال الـــيـــوم. وتــلــفــت الــنــقــابــة إلـــى أنـــه »رغــم 
ــتـــعـــب الـــشـــديـــدة  ــنـــي وحــــالــــة الـ ــمـــل املـــضـ ــعـ الـ
العاملني  بني  والجسدي  النفسي  واالنهيار 

مـــن الــعــطــل اإلداريــــــــة، ولــــو اســتــدعــى األمـــر 
دراســــــة كـــل حـــالـــة عــلــى حـــــدة، وضـــمـــان أال 
ــازات دفــعــة واحـــدة،  يحصل أطــبــاء على إجــ
ماديا،  الطبيب  تعويض  إمكانية  طــرح  مع 

بإعطائه راتب شهر إضافيا ملن أراد«. 
ــانــــي عـــــن حــــزب  ــرملــ ــبــ وبــــحــــســــب الــــنــــائــــب الــ
الــتــقــدم واالشـــتـــراكـــيـــة، والـــقـــيـــادي الــنــقــابــي 
ــاوي، فــــــإن مـــنـــع الــجــســم  ــ ــنـ ــ ــشـ ــ مـــصـــطـــفـــى الـ
ــتــــفــــادة مــن  الـــطـــبـــي والـــتـــمـــريـــضـــي مــــن االســ
ومعاناة  معاناته  مــن  زاد  السنوية  العطل 
الــعــائــالت، خصوصا فــي ظــل وجـــود نقص 
كبير في أعداد األطباء واملمرضني، عدا عن 

البنية الهشة للقطاع الصحي«. 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ويــلــفــت، فـــي حـــديـــث لــــ
إلـــــى أن تـــلـــك الــــطــــواقــــم ظـــلـــت تــعــمــل طــيــلــة 
فــتــرة الــجــائــحــة وأدت واجــبــهــا، كــمــا قدمت 
تضحيات وقد لقي البعض حتفه من جراء 
الواجب  من  وبالتالي  بالفيروس،  إصابته 
القطاع  فــي  العاملني  هـــؤالء  مطالب  تلبية 
الصحي الحكومي«. وكان قرار إلغاء العطل 

قد  والــتــمــريــضــي  الــطــبــي  للجسم  الصيفية 
أثـــار غضب هـــؤالء ضــد الــطــالــب، بسبب ما 
يعانونه من إجهاد بسبب تضاعف عملهم 
منذ بــدء تفشي الجائحة في الــبــالد. وأثــار 
ــه وزارة الــصــحــة، في  ــدرتـ الــــذي أصـ ــرار  ــقـ الـ
3 أغــســطــس/آب املــاضــي، غضبا كــبــيــرًا في 
صفوف العاملني في القطاع الصحي، الذين 
لطاملا راهنوا على »استراحة محارب« قبل 
ــلـــة املـــعـــركـــة ضـــد فــيــروس  الــــعــــودة ومـــواصـ

كورونا.
وفــي أغــســطــس/آب املــاضــي، أصــدر الطالب 
ــــى جــمــيــع  مــــذكــــرة اســتــعــجــالــيــة مـــوجـــهـــة إلـ
األطر الصحية في املغرب، تتضمن تعليق 
تزايد  السنوية بسبب  العطلة  منح رخــص 
ــر فـــي مــذكــرتــه  ــ ــا. وأمـ ــاء كــــورونــ ــ انــتــشــار وبـ
ــدراء  ــ ــــى مـــســـؤولـــي الـــــــــوزارة ومــ املـــوجـــهـــة إلـ
املـــراكـــز االســتــشــفــائــيــة الــجــامــعــيــة، واملــــدراء 
باستور  معهد  ومـــدراء  للصحة  الجهويني 
ــــدراء مــعــاهــد الــصــحــة وغــيــرهــا، توقيف  ومـ

منح رخص العطل بسبب تفشي الوباء.

فــي الــقــطــاع الــصــحــي، والــضــغــوط النفسية، 
ــوزارة كــل مــا سبق فــي الحسبان  لــم تــأخــذ الــ
الــقــطــاع بــاالســتــفــادة  وتــســمــح للعاملني فــي 
التي تعتبر حقا مكتسبا لجميع  العطل  من 
القانون، وهي  بقوة  واملستخدمني  املوظفني 

ليست هبة من أحد«.
إلـــــى ذلـــــــك، يــــقــــول الـــكـــاتـــب الــــعــــام لــلــنــقــابــة 
ــبـــاء الـــقـــطـــاع الــــعــــام، املــنــتــظــر  املــســتــقــلــة ألطـ
العلوي، لـ »العربي الجديد«، إن عددًا كبيرًا 
من األطباء لم يستفد بعد من عطله، األمر 
إلى  يــؤثــر سلبا على صحته، مشيرًا  الـــذي 
أن وزارة الصحة تقترح إمكانية االستفادة 
من الُعطل اإلدارية لصالح األطباء، على أال 
في  الكبير  النقص  وبسبب  رسمية.  تكون 
عدد العاملني في القطاع الصحي، يتوجب 
عــلــى الــطــبــيــب الـــراغـــب فـــي الــحــصــول على 

عطلة إيجاد زميل له ليحل محله«. 
ــرى الـــعـــلـــوي أن األطــــبــــاء بـــذلـــوا جــهــودًا  ــ ويـ
ــدء تــفــشــي الــجــائــحــة، داعــيــا  ــبـــارة مــنــذ بــ جـ
الطالب إلى »إعادة بحث إمكانية االستفادة 

داحل مركز صحي 
في المغرب )جالل 
مرشدي/ األناضول(
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